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Geen 18, geen alcohol

GLENGLASSAUGH 
REVIVAL
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

HERKOMST: Schotland, Highlands 
KEY WORDS: Coastal malt, Speyside, zoet, 
 licht gerookt 
KLEUR: Koper
GEUR: Zoet, karamel, melkchocolade,  
 honing. Lichte tonen verkoold  
 eiken en pruimen
SMAAK: Zoet en romig. Sinaasappels,  
 pruimen, kersen, walnoten 
 en chocolade 
ALCOHOL: 46%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `GlenGlassaugh is een coastal malt uit de 
Highlands, gevormd door de invloeden van 
zowel het land als de zee dankzij haar unieke 
ligging. 

 `De distilleerderij is gelegen in Portsoy, een 
pittoresk dorpje aan de kust van de Highlands.

 `GlenGlassaugh is vernoemd naar haar 
waterbron, de Glassaugh rivier.

 `GlenGlassaugh staat ook wel bekend om haar 
exclusieve specialties die bijzonder lang gerijpt 
zijn. Waaronder de GlenGlassaugh 51 years 
old die uniek is in zijn soort. 
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GESCHIEDENIS

GlenGlassaugh is in 1875 opgericht door Col. James Moir. Deze man had een reputatie voor het maken 
van allermooiste whisky’s. Met zijn kennis als basis van de distilleerderij, duurde het niet lang voordat 
GlenGlassaugh in volle bloei stond. Jarenlang is GlenGlassaugh een succesvol familiebedrijf geweest. Totdat 
in 1986 ook zij werden geraakt door de Pattison crash en de productie stil kwam te liggen. In 2013 is de 
productie weer opgestart en sindsdien draait de distilleerderij weer op volle kracht.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Het familiewapen van GlenGlassaugh staat symbool voor de belangrijke band van de distilleerderij met 
de zee. De golven symboliseren de invloed van de kustlocatie op het karakter van de whisky. De genten 
omlijnen samen de vorm van de still die voor een zeer zuiver distillaat zorgt. “Per Mare Per Terras” vertaalt 
naar “By sea, by land”, de belangrijkste invloeden die het karakter van de GlenGlassaugh whisky vormen.

PROEFNOTITIE

Een complexe malt waarbij tonen van vers fruit en lichte kruiden afgewisseld worden met delicate golven 
van vanille en eiken.   

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` IWSC 2017 - Silver

 `SFWSC 2018 - Silver

 ` IWSC 2018 - Silver

 ` IWSC 2019 - Silver

 `SFWSC 2019 - Silver
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